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É com prazer que apresento esta carta para expressar meu desejo de servir no Conselho de Curadores das FJI. 
Submeto aos Delegados meus destaques profissionais e das Filhas de Jó para revisão. 

Profissionalmente, fui criado em uma família de autônomos e trabalhei por conta própria por muitos anos. Também 
trabalhei em cargos de gestão para os setores de varejo, cuidados com idosos e finanças. Nos últimos 7 anos, 
trabalhei como controladora de uma empresa de construção multimilionária. Acredito que minha experiência 
profissional em gestão e finanças beneficiaria muito a JDI. 

Minha experiência servindo no Comitê Supremo de Finanças nos últimos três anos me deixou bem ciente das 
áreas da organização que precisam ser melhoradas. Tanto a minha experiência profissional quanto a das Filhas 
de Jó servirão para promover a segurança financeira e auxiliar no desenvolvimento de oportunidades de 
crescimento para nossos membros e para a organização como um todo. 

Meus desejos, se eleitos para o CC, seriam garantir que as decisões tomadas sejam pensando para frente, 
garantindo que o futuro de nossas jovens esteja em todas as decisões tomadas. Eu ajudaria a garantir a 
estabilidade financeira para sucessos de curto prazo e, mais importante, de longo prazo da organização. Qualquer 
discussão feita para melhorar esta Ordem sem o apoio da responsabilidade e direção financeira falhará. Minhas 
áreas de foco incluem planejamento de longo prazo, promoção, educação, captação de recursos e 
responsabilidade financeira. Acredito que nossa base precisa ser forte para construir nossos sucessos. 

Para encerrar, o Covid impediu nosso primeiro aniversário de 100 anos, mas sinto que nos reenergizou pelos 
próximos 100 anos. Minha vida profissional desempenha um papel importante em minhas qualificações, mas não 
teria tido tanto sucesso sem as lições que as Filhas de Jó me ensinaram. Sou uma filha agradecida, mãe de 4 
filhos, avó de 5 e 10 netinhos. Eu moro em Missouri, onde o lema do estado é “Mostre-me”. Eu adoraria mostrar a 
vocês como espero melhorar esta Ordem incrível que eu adoro. Obrigado pelo seu tempo e não importa o que 
aconteça, esta organização sempre terá meu coração e minha alma. 

 
Destaques nas Filhas de Jó 
PHR #47, Membro de Maioridade, Mehlville, Missouri 
Past Guardiã de Bethel e Past Guardiã Tesoureira - #47 Mehlville, Missouri 
Past Grande Guardiã, Missouri 
Past Guardiã do Grande Bethel, Missouri 
Suprema Deputada para o Kansas 
Comitê de Bolsas de estudo – Missouri 
Presidente do Comitê de Finanças do Supremo  
 
Obrigada por sua consideração, 
Linda D. Hendershot, PHR, PGG, PGGB 


